
  

 

 

Kom til stjerneløb! 
 Lørdag den 27. august 2022 fra kl. 11 - 14 

 

Carlsro har 14 klubber samt  
vores Byttecentral.  

Mød også din bestyrelse på dagen. 
Det er gratis at deltage.  

Brug kortet inde i bladet! 
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Vi spiller mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 til kl. 23.00 
samt lørdag kl. 10.00  til 14.00 
  
Aftenbaner med start mellem kl. 16.00 og kl. 22.00 koster  
2.000,- kr. for en hel sæson.  
  
Dagbaner med start mellem kl. 10.00 og kl. 15.00 koster  
800,- kr. for en hel sæson. 
 
Lørdagsbaner med start mellem kl. 10.00 og kl. 13.00 koster 
1.350 kr. for en hel sæson. 
  
Der må spille op til 4 spillere på banen ad gangen. 
Vi har ledige pladser – også på aftenbaner. 
Se spilleplanen på www.bccarlsro.dk. 
 
Hvis man mangler en eller flere deltagere på sit hold, så er klubben 
behjælpelig med at finde spillere, som står på venteliste, og som har 
tilsvarende niveau på badmintonbanen. 
Tilmelding og kontakt i klubben sker til:  
  
Formand Kurt Mehlsen Tlf. 4038 6493. Eller send gerne en mail via 
www.Carlsro.dk - klik på fanen Beboerklubber. 
 
 
 
 
 
 

Badminton Clubben Carlsro 

http://www.bccarlsro.dk
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Vi starter op ved påsketid på Landevej igen.  
 

Vores klubhus ligger på Bjødstrupvej ved  
vaskeriet. 

 
Vi kører: 

 Mandag og onsdag fra kl. 14 til ca. kl. 16.   
            eller efter aftale. 
Vi har intet kontingent. 

           
Ring til formanden John Mikkelsen på 

tlf. 2165 9955 eller send gerne en mail til os 
 via www. Carlsro.dk - klik på fanen 

 Beboerklubber. 

Carlsro Bike Club 
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Vi er en klub for Carlsros beboere, som spiller billard i vores  
gode lokaler i langhusets kælder. 
Der er plads til både begyndere og øvede spillere. 
Køer kan lånes i klubben. 
 
Der spilles mest ”skomager” og der bydes på gratis kaffe samt  
vand/øl til en god pris. 
Vi holder åbent tirsdag og torsdag kl. 18.00 - 22.45 samt  
efter behov søndag kl. 13 - 18.  
Kontingent 30 kr. pr måned. 
 
Vi spiller af og til mod andre klubber, og vi afholder skovtur og 
julefrokost for medlemmer. 
Kig ned til os for gratis introduktion. 
 
Vi bor i langhuset, Tårnvej 273 kælder,  
(indgang fra nordlige gavl kældertrappe) ved  
Byttecentralen. 
 
Kontakt gerne formanden Tommy Rasmussen tlf. 2891 8095. 

Carlsro Billard Klub 
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Vi har en racerbane i vores klublokale, der ligger i Langhu-
sets kælder. Banen er både teknisk med sving og chikaner, 
og har en langside, hvor man rigtig kan få fart på.  
 
Vores klub består af familier fra Carlsro. Vi aftaler fra gang til 
gang, hvornår vi kører løb, så vi har ikke en fast ugentlig åb-
ningsdag i klubben.   
 
Klubbens formål er at have det sjovt sammen i et hyggeligt 
fællesskab, hvor både børn og voksne fra Carlsro er velkom-
ne til at afprøve deres evner på racerbanen. 
 
 
Er du interesseret, kan du kontakte formanden Carsten 
Bøhrk på telefon 5190 6214. 

 

Carlsro Racerbaneklub 
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Vi er stadig under opstart, så vil du spille  
musik eller synge, så er du velkommen til at 

kontakte Søren på  
tlf. 23 90 91 92. 

 
Eller send gerne en mail til os via 

www.carlsro.dk - klik på fanen Beboer-
klubber. 

 
 Vores spilledag er 
 tirsdag kl. 19.00.  

 
Ses vi? 

 
 

All-Star Band 
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Carlsro Motor Club 

Carlsro Motor Club blev stiftet i 1958, og klubben 
holdt til i en garage for enden af langhuset.  

Som årene gik fik vi behov for mere plads og klub-
ben blev udvidet til først 2 og siden 3 garager. 

 
Da tanken lukkede opstod muligheden for, at  

overtage lokalerne. Det er dér vi er i dag med de 
bedste faciliteter, som man kan ønske sig. 

 
Vi råder over værksted med grav, hvor vi har det  

nødvendige værktøj til at reparere din bil.  
 

Vi har vaskehal, hvor du kan vaske din bil.  
I vaskehallen er der sæbe, vaskebørster og  

støvsugere.  

 

Hvis du vil vide mere om klubben så besøg vores 
hjemmeside www.carlsromotorclub.dk 

Der er gratis pølser og brød til de  
første 75 beboere, som besøger  

klubben på Stjerneløb-dagen. 

http://carlsromotorclub.dk/
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Vi spiller banko hver onsdag fra kl. 14   
i Folkekælderen i Langhuset 
(ved tandlægerne, TV 219). 

 
Den sidste onsdag i måneden starter vi kl. 12 

med fælles frokost. 
 Du tager selv din mad med, og vi sælger 

 drikkevarer til maden. 
 

Efter frokosten spiller vi banko fra kl. 14. 
Der er flotte præmier som gevinst! 

 

Klubbens kontingent er 225,00 kr. pr. år. 
 

Kontakt formanden Jytte Parbst på tlf. 2287 3041. 
 
 
 

Pensionistklubben Carlsro 
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Vi arrangerer busture fra 1 til 4-5 dage i både Danmark og i 
udlandet. Vi kører altid i  moderne luksus busser. På turene 
serverer vi kolde og varme drikkevarer til små priser. 1-dags 
turene er uden mad, ud over hvad der er annonceret.   
 
Rejser fra 2-5 dage er altid med halv pension, morgenmad 
og aftensmad. 
 
Ud over rejser har vi også andre arrangementer bl.a. fælles 
spisninger i Klubhuset, den sidste torsdag i måneden. Det 
bliver altid annonceret i vores månedsbrev, som vi udsender 
til medlemmerne.  
 
Klubbens kontingent er 100,00 kr. pr. medlem pr. år. 
 
For medlemskab kontakt gerne: 
Formand Eyvind Bjergfelt tlf. 2084 4854 eller 
Kasserer Jytte Parbst tlf. 2287 3041. 
 
Eller send gerne en mail til os via www.carlsro.dk  
klik på fanen Beboerklubber. 

Carlsros Rejseklub 
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Hej beboer! 
 
Har du lyst til hyggeligt samvær og kreativitet, så er du velkom-
men i CCC ( Creative Club Carlsro).  
Vi er nogle søde damer, og vi holder til i Beboerhuset  
onsdage kl.13.30-17.00. (Beboerhuset er lige ved siden  
af vaskeriet). 
 
Vores kontingent er 20,00 kr. pr. måned . Der er ingen møde-
pligt. Du kan komme og hygge, have samvær med andre, drikke 
kaffe m/ kage, være kreativ. Du er velkommen til at byde ind 
med ideer selv, alt efter interesse. Vi har tidligere arbejdet med 
fx smykker, decoupage, nålefiltning, kalk- og stenmaling.... kun 
fantasien sætter grænser. 
 
Vi holder loppemarked, julefrokost og påskefrokost en gang om 
året. Det vigtigste for os er samværet og hyggen. 
 
Kik ind hos os til en kop kaffe og en snak, eller kontakt forman-
denJoan Deciderius på tlf.: 2943 2321 eller send gerne en mail 
til os via www.carlsro.dk - klik på fanen til Beboerklubber. 
Vi glæder os til at se dig! 

Creative Club Carlsro  



11 

 

 



12 

 



13 

 



14 

 

 



15 

 

Vi er en motionsforening som startede i 2016. 
Vi opkræver ikke kontingent, da økonomien klares fint ved 
at foreningen søger fonde, og §18 og § 79 over 
Rødovre Kommune. 
Derfor koster det ikke noget at deltage på holdene i klubben. 
 
Vi har oprettet 2 hold i Klubhuset (ved vaskeriet) i Carlsro. 
Torsdag kl. 10.00 - 12.00 med Finn som instruktører, 
Fredag  kl. 10.00 - 12.00 med Knud som instruktører. 
 
Vi starter altid med opvarmning, og går så videre til øvelserne 
som både er siddende og stående, knap 1 time. 
Derefter er der kaffe, småkager og socialt samvær i det 
hyggelige lokale ved siden af. 
Har du lyst til at deltage, så kontakt formanden, og kig forbi. 
Foreningen har oprettet i alt 7 motionshold rundt omkring i Rødovre. 
 
Kontakt gerne formanden Kirsten Torp 
Tlf. 3641 4070. 
Eller send gerne en mail til os via www.carlsro.dk - klik på fanen  
Beboerklubber. 
 

Motion og Samvær 
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Bridgeklubben - Carlsros ældste Klub 
  
Gennem mere end 67 år er der blevet spillet bridge i Carlsro. 
Det gør vi stadig med stor glæde én gang om ugen i Klubhu-
set, som afdelingsbestyrelsen stiller til rådighed. 
  
En klub der er kommet op i senioralderen kræver også ny 
medlemstilgang, og derfor efterlyser vi nye medlemmer som 
har lyst til, at spille bridge - også selvom du ikke er en øvet 
bridgespiller. 
  
Vi spiller hver mandag i klubhuset klokken 13.30 til klokken 
ca. 17, og i pausen er der gratis kaffe som afdelingsbestyrel-
sen venligt stiller til rådighed, og der er ligeledes gratis kage. 
I år starter vi op den første mandag i september, såfremt der 
ikke kommer nye regler omkring Corona.  
  
Klubben afholder forårsfest med lidt mad, og vi har lidt eks-
tra hygge omkring jul. Har du lyst til at spille bridge, så kon-
takt formanden Kirsten Olesen på telefon 2241 7572. 
  
 
 
 
 
 
 

Carlsro Bridge Klub 
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Alle beboere i Carlsro har adgang til Klubhuset. Huset har eksi-
steret siden 1987, og der er kortklub, siddende gymnastik, 
Bridge Klub, Carlsro Creative Club og Motion og Samvær. 

Der er gymnastik/siddende gymnastik mandag fra kl. 10.00 til  
kl. 11.00. Kontakt gerne Tove på tlf. 4157 7569, hvis du vil vide 
mere. 
 
Der spilles Whist tirsdag fra kl. 12.00 til kl. 16.00. 
Kontakt gerne Bodil på tlf. 2424 8226, hvis du vil vide mere. 
 
Der er opsat et skema i Klubhuset, hvor du kan se alle tider og 
de Klubber, som benytter Klubhuset. 

Afdelingsbestyrelsen stiller gratis kaffe til rådighed for alle klub-
ber som benytter Klubhuset. 

For yderligere information kontakt gerne: 

Formanden Jytte Pabst tlf. Mobil 2287 3041. 
 
 
 
 
 
 
 

Carlsro Beboerhus i Klubhuset 

tel:22873041
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Carlsros byttecentral 

I Byttecentralen i Carlsro kan du finde mange gode ting.  
Der er alt fra legetøj, bøger til børn og voksne, tøj i alle størrelser og 
en masse flotte nips.  
Vi har desværre ikke plads til store møbler, men på vores Facebook 
side bliver der tit byttet på kryds og tværs.  
Byttecentralen er også et samlingssted for beboerne i Carlsro. Hver 
tirsdag kan du møde de frivillige og finde gode, gratis ting til dit hjem, 
men du kan også møde andre beboere, som hygger med kaffe, kage 
og daglig hyggesnak.  
Vi formidler ikke kun gratis ting fra beboer til beboer, men også  
socialt samvær med andre beboere i Carlsro. 
 
Vi leder altid efter frivillige. Alle kan være med.  
Har du lyst til at give en hånd med, så kontakt Mette eller Birthe. 
 

Vi glæder os til at se dig. Mette 6071 1619 og Birthe 2286 1060. 
 

Åbningstider: Hver tirsdag kl. 10-14 og kl. 17 til 20.  
Kælderen i Langhuset (nord). 
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Sådan starter du din egen klub  

1. Først skal du søge bestyrelsen i Carlsro om ledigt lokale eller tid i  
 Klubhuset. Send gerne en mail via www.Carlsro.dk - gå til kontakt  
 Afdelingsbestyrelsen. 

  
2.  Klubbens formål skal være at skabe mere socialt samvær mellem  
 Carlsros beboere. 
 
3.  Tilskud 
 
 Hvis klubben ønsker økonomisk tilskud, skal der afleveres vedtæg
 ter, medlemsliste og regnskab. 
 
a) Klubben skal have bestået i et fuldt regnskabsår og have mindst  
 tre medlemmer bosiddende i Carlsro. 
 
b) Tilskud kan søges, når der foreligger et fuldt og godkendt regn
 skab. 
 
c) Der gives kun tilskud til beboere bosiddende i Carlsro, derfor skal 
 der opgives adresser.  
 
d) Bestyrelsen yder 50,00 kr. pr. år pr. medlem til de medlemmer  
 som er bosiddende i Carlsro. 
 
e) Der må gerne være medlemmer udefra. 
 
f) Ansøgning om tilskud sker én gang om året den 15. august. 

 
4.  Klubben skal bestå af minimum to medlemmer, formand og kassér 
 (disse fungerer samtidigt som kontaktpersoner til  
 afdelingsbestyrelsen). 

 
5.  Der stilles ikke krav om, at formanden er bosiddende i Carlsro. 
 
6.  Klubben skal være åben for Carlsros beboere og klubben skal   

 informere bredt om klubben fx via hjemmesiden, opslag eller  
 omdeling til alle beboere. 
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Sådan starter du din egen klub fortsat 

 
7. ”Medlemskontingent” fastsættes og opkræves af klubberne. 

 
8.  Der er mulighed for at få artikler i Beboerbladet, primo maj  og 
  december. Send gerne en mail via www.Carlsro.dk - gå til kontakt  
 Afdelingsbestyrelsen. 

 
9.  Alle klubber tildeles en fane på Carlsros hjemmeside www.carlsro.dk 
 og fremgår af Beboermappen. 
 
10. Alle klubber får 2 nøglekort udleveret, de giver adgang til Klubhuset 
 på det reserverede tidspunkt. 

 
11.    Booking af tider i Klubhuset 
  Booking af tider i Klubhuset udenfor de faste tider, foregår via  

bestyrelsens sekretær  og minimum én uge før et arrangement. 
 

Der sendes en bekræftelse retur pr. mail, når tiden er registreret. 
Ønske om tider mailes til sekretæren senest den 1. i måneden. 
Ekstra tider kan kun bookes 3 måneder frem. 

 
12.   Lån af selskabslokalerne (det store og det lille lokale) og hallen 
 Alle klubber kan låne selskabslokalerne 5 gange om året, hvor lån 

af Carlsrohallen erstattet den ene  
af de 5 gange. (Vedtaget på Afdelingsmødet 2018).  
Lokalerne kan bookes fra mandag til torsdag. 

 
En klub kan fire dage op til en weekend forespørge bestyrelsens 
sekretær om ledige lokaler.  
Er lokalerne ikke lejet ud den førstkommende weekend, kan klub-
berne godt låne lokalerne i weekenden. 

 
     Start din egen klub - 

hvad med en:  
 

Løbeklub - skakklub - bogklub 
eller noget helt andet? 

http://www.carlsro.dk
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 Tilskud 
1. Hvis klubben ønsker økonomisk tilskud, skal der afleveres 
 vedtægter, medlemsliste og regnskab. 
 
a)  Klubben skal have bestået i et fuldt regnskabsår og have mindst 
 tre medlemmer bosiddende i Carlsro. 
 
b) Tilskud kan søges, når der foreligger et fuldt og godkendt regn
 skab. 
 
c) Der gives kun tilskud til beboere bosiddende i Carlsro, derfor 
 skal der opgives adresser. 
 
d) Bestyrelsen yder 50,00 kr. pr. år pr. medlem til de medlemmer 
 som bor i Carlsro. 

 
e) Der må gerne være medlemmer udefra. 

 
f) Ansøgning om tilskud sker én gang om året senest den  
 15. august. 
 
 Nøglekort 
2.  Alle klubber får 2 nøglekort udleveret, de giver adgang til Klub
 huset på det reserverede tidspunkt. 
 
   Lån af selskabslokalerne (det store og det lille lokale) og   
   Carlsrohallen 
3.  Alle klubber kan låne selskabslokalerne 5 gange om året, hvor 

lån af Carlsrohallen erstattet den ene  
af de 5 gange. (Vedtaget på Afdelingsmødet 2018).   
Lokalerne kan bookes fra mandag til torsdag. 
Klubberne kan fire dage op til en weekend forespørge bestyrel-
sens sekretær om ledige lokaler.  
Er lokalerne ikke lejet ud den førstkommende weekend, kan 
klubberne godt låne lokalerne i weekenden.  

 

Når du har klub i Carlsro 
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   Booking af tider i Klubhuset 
4.  Booking af tider i Klubhuset udenfor de faste tider, foregår via 

bestyrelsens sekretær pr. mail og minimum en uge før et  
arrangement. 
Der sendes en bekræftelse retur pr. mail, når tiden er  
registreret. 
Ønske om tider mailes til sekretæren senest den 1. i måneden. 
Ekstra tider kan kun bookes 3 måneder frem. 

 
   Kopiering og assistance fra bestyrelsens sekretær 
5.  Print af klubmateriale sker via bestyrelsens sekretær. Ønsker 

klubberne anden kvalitetspapir end almindeligt kopipapir (80 g) 
eller papir til farveprint, skal klubberne selv medbringe dette.  
Kun færdigt materiale fra klubberne modtages til print hos  
bestyrelsens sekretær. 

 
   Arrangementer med bestyrelsen 
6.  Klubberne inviteres til Klubledermøde én gang om året i januar 

måned med repræsentanter fra bestyrelsen. 
 
7.  Repræsentanter fra bestyrelsen arrangerer i samarbejde med 

klubberne Åbent Hus hvert 3. år i Carlsrohallen. 
 

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsens sekretær for  
Yderligere information. 

 
 

 
 

Send gerne en mail via www.Carlsro.dk - gå til kontakt  -
Afdelingsbestyrelsen. 

 

Når du har klub i Carlsro fortsat 
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Alle frivillige er forsikret 

DAB har tegnet fælles ansvarsforsikring, der gør 
det lettere og mere trygt at være frivillig 
 
Frivillige, i boligselskaber og -afdelinger administreret af DAB, gør hver 
dag en stor forskel for fællesskabet og livet i boligafdelingerne. DAB har 
sikret, at alle de frivillige er dækket af en fælles ansvarsforsikring hos 
Codan under deres frivillige arbejde.  
 
Forsikringen trådte i kraft den 1. januar 2018 og dækker på samme  
måde som en personlig ansvarsforsikring. Det vil sige, at hvis du for ek-
sempel står på en stige, der vælter og rammer en anden, så dække for-
sikringen en eventuel skade. 
 
”Det frivillige arbejde i boligafdelingerne er vigtigt, og vi gør det på den 
her måde nemmere og mere trygt at være frivillig. Vi har tegnet forsikrin-
gen for at støtte op om det frivillige arbejde, der styrker fællesskab og 
sammenhold i boligafdelingerne, siger DAB.” 
 

Nu er alle sikret 
DAB har desuden indgået aftale med Codan om, at afdelingernes  
arbejdsskadeforsikringer, som er tegnet i Codan, også per 1. januar 2018 
dækker frivilligt arbejde mod en beskeden merpris.  
 
Hvis man forvolder skade på sig selv under arbejde i boligafdelings inte-
resse, vil afdelingens arbejdsskadeforsikring dække eventuelle erstat-
ningskrav efter arbejdsskadelovens regler. 
Er arrangementet af privat karakter, vil det være ens egne private fritids-/
ulykkesforsikring, der dækker, 
  

Har du spørgsmål? 
Så er du velkommen til at kontakte Anders Kristiansen, økonomidirektør 
i DAB, på tlf. 7732 0261 eller ask@dabbolig.dk 
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Klubber i Carlsro 
 
Carlsro Rejseklub  Eyvind Bjergfelt    Tlf. 2084 4854 
Klubhuset. Borgmester Gustav Jensens Vej 21 
 
Pensionistklubben  Jytte Parbst     Tlf. 2287 3041 
Folkekælderen. Tårnvej 219, kælderen. 
 
Carlsro Bridge Klub  Kirsten Olesen    Tlf. 2241 7572 
Klubhuset. Borgmester Gustav Jensens Vej 21 
 
Carlsro Motor Club  Bent Leo Hansen   Tlf. 2173 9877 
Tårnvej 285 a 
 
Carlsro Bike Club  John Mikkelsen    Tlf. 2165 9955 
Bjødstrupvej 352 
 
Carlsro Billard Klub  Claus Bærentsen    Tlf. 2310 9950 
Langhuset. Tårnvej 273  (kælderen ved Byttecentralen) 
 
Carlsro Racerbaneklub Carsten Børk    Tlf. 5190 6214 
Langhuset. Tårnvej 273  (kælderen ved Byttecentralen)  
 
Carlsro Beboerhus  Jytte Parbst     Tlf. 2287 3041 
    (Whist & siddende gymnastik) 
Klubhuset. Borgmester Gustav Jensens Vej 21 
 
Creative Club Carlsro Joan Deciderius   Tlf. 2943 2321 
Klubhuset. Borgmester Gustav Jensens Vej 21 
 
Motion og Samvær  Kirsten Torp    Tlf. 3641 4070 
Klubhuset. Borgmester Gustav Jensens Vej 21 
 
All-Star Band   Søren Andersen   Tlf. 2390 9192 
Klubhuset. Borgmester Gustav Jensens Vej 21 
 
Badminton Klubben  Kurt Mehlsen    Tlf. 4038 6493 
Carlsrohallen. Borgmester Gustav Jensens Vej 15 
 
Byttecentralen   Mette      Tlf. 6071 1619 
Tårnvej 285 (kælderen). Åben tirsdage fra kl. 9.00-20.00 


